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Abstract
One of the important conflicts in solving the problems of the
jurisprudence of urban areas and urbanization is the conflict between
the personal interests of individuals and the public interests of the
city. There are many examples of this case that it can be mentioned
as a jurisprudential maxim. According to this maxim, in the conflict
between urban interests and the personal interests of individuals, it
is always necessary to give priority to the interests of the city. To
prove this, several arguments have been relied on, including some
verses of the Holy Qurʼān, the Practice of the Commoners (sīrah
al-ʿuqalā’), the maxim of the Sanctity of Disorder in the System
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(ḥurmat al-ikhtilāl al-niẓām), and the basis of the religious law
(sharīʿah). The result, however, is that one cannot always order to
give priority to one over the other, but rather the precedence of each
depends on how important it is to the other. Accordingly, each of the
urban and the individual interests that were the most important take
precedence over the other. However, it is usually urban interests that
are the most important rather than individual interests and individual
interests are often not on the “important” side.
Keywords: Jurisprudence Maxims, Urban Interests, Individual In-

terests, the most Important and Important, Disorder of the System
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چکیده

یکی از مســائل مهم در حل مسائل فقه شهر و شهرنشینی ،تزاحم منافع شخصی افراد
با منافع عمومی شهر است .این امر بهقدری مصادیق متعدد دارد که میتوان از آن بهعنوان
براســاس این قاعــده ،در تزاحم بین مصالح شــهری و منافع
یــک قاعدۀ فقهی یاد کرد.
ِ
شخصی افراد همواره الزم است منافع شهر را مقدم کرد .برای اثبات این امر به ادلۀ متعددی
ِ
ازجمله برخی آیات قرآن ،ســیرۀ عقال ،قاعدۀ حرمت اخالل نظام و ارتکاز شرعی تمسک
شدهاست .نتیجه اما این است که نمیتوان همواره حکم به تقدیم یکی از این دو بر دیگری
بودن آن نسبتبه دیگری است .بنابراین هریک از مصالح
کرد ،بلکه تقدم هریک تابع اهم ِ
ً
شــهری و مصالح فردی که اهم بود ،بر دیگری مقدم میشود ،اگرچه معموال این مصالح
ً
شهری است که اهم از مصالح فردی قرار میگیرد و مصالح فردی غالبا در جانب «مهم»
قرار میگیرند.
کلید واژهها :قاعدۀ فقهی ،مصالح شهری ،مصالح شخصی ،اهم و مهمِ ،اخالل نظام.
ّ . 1دری ،مصطفی .)1401( .قاعدۀ تقدیم مصالح شهری بر مصالح شخصی .فصلنامۀ علمیپژوهشی جستارهای فقهی و
اصولی .)26( 8 .صص .63-37
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در زندگی شهری تزاحمات زیادی میان مصلحت شهر و مصلحت افراد بهوجود
ً
میآید .برای نمونه ،طرحهای توسعه یا تغییر کاربری معموال نیازمند تصرف در تمام
یا بخشی از امالک مالکان اســت .این در حالی است که در پارهای موارد ،مالکان
راضی به این امر نمیشوند .در اینجا مصلحت شهر که همانا توسعه یا تغییر کاربری
اســت ،با مصلحت فرد یعنی حفظ ملکش به همان صورتی که بودهاســت ،تزاحم
میکند.
در اینجا این پرسش پیش میآید که در تزاحم بین مصلحت فرد و مصلحت
شــهر ،کدامیک را باید مقدم کرد؟ بهعنوان مثال ،در صورتی که برای تعریض
یک خیابان الزم باشــد برخی امالک تخریب شــوند و صاحبان این امالک نیز
به دالیلی راضی به فروش نباشــند ،در این موارد چه باید کرد؟ آیا باید مصلحت
عمومی شــهر یعنی تعریض خیابان با هدف ســهولت عبورومرور را مقدم کرد یا
آنکه مصلحت صاحبان امالک را که راضی به فروش ملک خود نیستند ،مقدم
نمود؟
گاهی مصلحت عمومی شــهر ،به اجرای طرح ترافیــک در برخی مناطق تعلق
میگیرد تا عبورومرور بهتر صورت پذیرد و آلودگی هوا نیز کمتر شود ،در حالی که
برخی از شــهروندان بهجهت مراجعۀ بســیار به همان مناطق دارای طرح ترافیک ،به
دشواری و سختی میافتند .آیا در اینجا باید مصلحت عمومی شهر را درنظر گرفت
توآمد طرح ترافیک را تصویب و اجرا کرد یا آنکه
و در برخی مناطق شلوغ و پررف 
به مصلحت برخی افراد عمل کرد و از طرح ترافیک صرفنظر نمود؟
همچنین گاهی مصحلت عمومی شهر به فروش تراکم تعلق میگیرد تا هزینههای
خریداران تراکم ،از این امر گالیه دارند و قیمت آن را
شهر تأمین شود ،در حالی که
ِ
که تفاوتی چندانی با قیمت زمین ندارد ،نادرست میدانند .آیا در اینگونه موارد باید
مصلحت همۀ شهر را درنظر گرفت و تراکم را فروخت ،یا آنکه به مصلحت برخی
شــهروندان که سازندۀ ساختمان و خریدار تراکم هســتند عمل کرد و برای فروش
تراکم ،مبلغ چندانی درنظر نگرفت؟
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بودن تقدم مصلحت شــهر بهعنوان مجموعهای افراد ،بر
برخی شــاید از روشن ِ
مصلحت فرد ســخن بگوینــد ،ولی در دنیای مدرن امــروزی چنین چیزی آنچنان
واضح و روشــن نیســت .برای مثال ،گاهی به جهت اینکه فردی به فروش ملکش
برای ساخت اتوبان شهری راضی نیست ،مسیر اتوبان را منحرف میکنند تا از ملک
او رد نشود.
این مقاله بهدنبال بررســی این موضوع بهعنوان یک قاعدۀ فقهی اســت ،چراکه
«تقدم مصلحت شــهر بر مصلحت شخص» آنچنان دارای مصادیق و مسائل متنوع
است که صالحیت اندراج بهعنوان یک قاعدۀ فقهی را دارد.
پیشینۀقاعده

شهر در مفهوم امروزی خود ،بسیار متفاوت از آن چیزی است که در قرون گذشته
وجود داشتهاســت ،ازاینرو در کلمات فقها احکامی به طور ویژه دربارۀ آن بهچشم
نمیخورد .بنابراین برای بهدســت
آوردن مــذاق فقه دربارۀ قاعدۀ مذکور میتوان به
ِ
احکام کلی اجتماعی یا موارد مشابهی مراجعه کرد که از آن احکام بتوان این قاعده
را استخراج کرد.
با این وصف ،قاعدۀ مذکور با این صراحت ،اگرچه در نوشتههای فقیهان مسلمان
کردن رد قاعده در تاریخ فقه باید حضور
وجود ندارد ،اما بهنظر میرســد برای پیدا ِ
منفعت اشخاص را
مصلحت عامه را در فقه نشان داد و سپس نمونههایی از تقدم آن بر
ِ
در موارد تزاحم نمایان کرد .فقهای متقدم در موارد متعددی به لزوم رعایت مصلحت
عمومی تصریح کردهاند (راوندی1405 ،ق354/1 ،؛ طوســی1407 ،ق529/3 ،؛ حلبی1417 ،ق،
124؛ حلی1408 ،ق303 /1 ،؛ حلی1420 ،ق62 ،؛ عاملی1414 ،ق.)457/3 ،
مســئلۀ مورد بحث در کتب و نوشتههای متأخران و معاصران نیز بیان شدهاست
و پایۀ بســیاری از اســتداللها و مباحث آنان قرار گرفتهاست (حائری1418 ،ق133/10 ،؛
نجفــی1404 ،ق293/21 ،؛ خویی1418 ،ق64/28 ،14/1 ،؛ خمینــی ،بیتا342/1 ،؛ خامنهای1424 ،ق،

328؛ مکارم شیرازی1427 ،ق.)173/1 ،
ایشان همچنین در موارد متعددی به تقدیم مصلحت عمومی بر مصلحت فردی
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تصریح کردهاند (طوســی1387 ،ق2/2 ،؛ حلی1408 ،ق278/1 ،؛ حلــی1420 ،ق129/2 ،؛ مفید،

1413ق.)616 ،
این پیشینۀ فقهی اگرچه در رابطه با تقدیم مصالح عمومی بر مصالح فردی است
ً
و عینا مطابق با عنوان قاعده یعنی تقدیم مصالح شهری بر مصالح فردی نیست ،ولی
از آنجا که تقدیم مصالح شــهری بــر مصالح فردی ،بهمنزلۀ مصداق تقدیم مصالح
عمومی بر مصالح فردی است ،بنابراین میتوان پیشینۀ فوق را بهنحوی پیشینۀ قاعده
نیز قلمداد کرد.
مدرک قاعده

برای اثبات قاعدۀ مذکور به چند دلیل تمسک میکنیم.
َ َ

ْ

َُ

دلیل اول :آیۀ َّ النبيُّ أ ْولى بال ُم ْؤمن َ
ين ِم ْن أ ْنف ِس ِه ْم( احزاب.)6 /
ِِ
ِ
ِ
ْ
آیۀ شریفۀ ســورۀ احزاب که میفرماید« :پيغمبر؟ص؟ اولى و سزاوارتر به مؤمنان
است از خود آنان» یعنی مؤمنان بايد حكم و ارادۀ او را مقدم بر ارادۀ خود بدارند و
جستارهای از جان و مال در اطاعتش مضايقه نكنند .استفاده از آیۀ شریفه بر چند مطلب استوار
فقهی و اصولی
سال هشتم ،شماره پیاپی 26است.
بهار1401
یکم :برای بیان استدالل مناسب است ،ابتدا مفردات آیه را توضیح دهیم.
42
َ
َ
نبی :نبی مشتق از «نبأ» بهمعنای خبر است (جوهری1410 ،ق .)74/1 ،البته برای واژۀ
نبی معانی دیگری مثل مکان مرتفع (راوندی1405 ،ق )790 ،و راه روشن (فراهیدی1410 ،ق،
 )382/8نیز ذکر شدهاست .معنای اصطالحی آن را فقها و متکلمان امامیه به انسانی
که ازسوی خدا خبر میآورد ،تعبیر کردهاند (طوسی ،بیتا331/7 ،؛ طوسی1390 ،ق.)455 ،
ً
بنابراین کلمه عربی «نبی» با کلمۀ فارســی «پیامبر» تقریبا یک معنا دارد ،گرچه
ممکن اســت جزئیاتی در واژۀ نبی وجود داشــته باشــد که واژۀ پیامبر از آن بیبهره
باشد .بنابراین مقصود آیه همان رسوالنی است که خدا بهسوی انسانها میفرستد و به
طور مشخص رسول گرامی اسالم؟ص؟ است .در واقع ،موضوع آیه پیامبر اسالم؟ص؟
ِ
َ َ ْ ُ ُ ُ َّ ُ
هات ُهم.
است ،زیرا در فراز بعدی میفرماید :و أزواجه أم
ْاولیْ :اولی از «الولی» است که ریشۀ آن از «و ـ ل ـ ی» مشتق شدهاست .معنای
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درکنار چیز دیگری اســت ،به نحوی که فاصلهای
اصلی «ولی» قرار گرفتن چیزی
ِ
میان آندو نباشــد .از این معنا میتوان به نزدیکــی و قرب و ُد ُنو تعبیر کرد .بهمعنای
سرپرست نیز آمدهاست (اصفهانی1412 ،ق533 ،؛ ابنمنظور1414 ،ق.)406/15 ،
َ
طریحی در مجمع البحرین ذیل آیۀ شریفۀ إ َّن أ ْو َلى ّالناس بإ ْبراه َ
يم( آلعمران)68 /
ِ ِِ ِ
ِ
والیت را عالوهبر معنای نزدیکی ،بهمعنای ســلطنت و تولیت نیز میانگارد (طریحی،
1416ق.)455/1 ،
آیۀ شــریفه درمقام بیان اولویت پیامبر بر مؤمنان است و مراد از اولویت ،چنانکه
مفســران بیان کردهاند ،تقدم رســول خدا؟ص؟ در همۀ اموری اســت که هر مؤمنی
ْ َُْ
س
ف
ــه ْم بهدست میآید،
نســبتبه خود دارد .این معنا با اســتفاده از عبارت ِ من أن ِ ِ
چراکه یعنی خود مؤمنین ،و اولویت رســول بر خود آنان یعنی تقدم پیامبر؟ص؟ بر هر
امری که مرتبط با مؤمنین اســت ،ازاینرو او از خودشان به خودشان اختیاردارتر و بر
آنان مقدم است.
َ
َ
َ
بنابراین ْ
«اولی» ،افعل تفضیل از «ولی» بهمعنای سزاوارتر و احق و اقدم است.
أنفسهم :این کلمه جمع «نفس» است که در زبان عرب معانی گوناگونی دارد،
ازجمله ذات ،روح و خون .در قرآن کریم در معانی روح ،ذات ،تمایالت نفسانی و
خواهشهای غریزی و ...آمدهاست .اما مفسران «نفس» را در این آیه بهمعنای ذات
و جان دانســتهاند یعنی پیامبر؟ص؟ از ذاتشان یعنی از خودشان ْاولی و سزاوارتر است
(قرشی1412 ،ق.)94/7 ،
َ
مؤمنیــن :جمع مؤمن از ا ِمــن بهمعنای ضد خوف (ابنمنظــور1414 ،ق )21/13 ،در
لســان عرب استعمال شدهاســت .ایمان که مشتقشــده از این ماده و در باب افعال
است ،بهمعنای تصدیق درمقابل تکذیب است .به گفتۀ راغب اصفهانی ،ایمان گاهی
ِ
اعتراف به حق میکند بهکار میرود .این
و
اذعان
که
درمورد کســی
بهعنوان مدح
ِ
ِ
اعتراف و تصدیق به حق ســه رکن دارد :گواهی قلبی و اقرار زبانی و عمل جوارحی
(اصفهانی1412 ،ق .)91 ،بنابراین مؤمن کســی است که قلب و زبان و جوارح او تصدیق
به حق کند.
بــا توجه بــه مقدمات فوق ،نبی یعنی رســول گرامی اســام؟ص؟ در همۀ امور
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اطاعت فرمــان و ...بر آنان تقدم
و ازجملــه در تدبير امــور اجتماعى ،قضاوت و
ِ
و والیــت دارد و مؤمــن هــر حق و منافعى كه براى خودش قائل اســت ،رســول
خدا؟ص؟ مقدم بر او است؛ حال چه این حق و منافع ،حفظ جان او باشد یا دوست
داشــتن خودش باشد یا براى خود حرمتى قائل باشــد یا استجابت دعوت باشد و
یا بهكار بردن ارادۀ خويش باشــد ،هرچه که باشــد (مکارم شــیرازی1374 ،ش20/17 ،؛
طباطبایی1417 ،ق.)276/16 ،
دوم :از خالل این بحث روشن شد که اولویت مذکور ،مسئلهای شخصی نیست
و مربوط به مصالح اسالم و امور جامعۀ اسالمی و مسلمانان است .به عبارت دیگر،
اینجا شــخص رســولالله؟ص؟ مراد نیست ،بلکه شــأن رئیس جامعۀ اسالمی بودن
مراد اســت که نتیجۀ آن جریان داشتن این تقدم در همۀ زمانها و مکانها است که
ِ
رسول اسالم؟ص؟ حضور ندارد ،اما نایبان و جانشینان ایشان زعامت و ریاست جامعۀ
اســامی و اجرای احکام دینی را عهدهدار هستند .این موضوعی است که با عنایت
َ ُ
َّ َ
َ
َْ
َ َ َّ
ُ
يا أ ُّي َها ال ِذ َين َآم ُنوا أ ِط ُيعوا الل َه َو أ ِط ُيعوا َّالر ُسول َو أ ِولي ال ْم ِر ِم ْنك ْم؛ «ای
به آیاتی مانند
کســانی که ایمان آوردهاید! خدا و رســول و ولیامر را اطاعت کنید» (نساء )59/قابل
اثبات است.
ســوم :تقدم داشتن رسول؟ص؟ و نایبان ایشــان بهعنوان شخصیت حقوقی آنان،
ِ
بهمعنای تقدم داشتن احکام و دستورات و قوانین الهی است؛ اموری که مربوط است
ِ
به مصالح اسالم و مسلمانان و ادارۀ امور جامعۀ دینی.
چهارم :بنا بر ادلۀ اثبات والیت فقیه ،والیت فقیه همان والیت رســولالله؟ص؟ و
شــعبهای از آن است که در عصر غیبت به نیابت از ایشان ،اداره و زعامت جامعه را
عهدهدار است .بنابراین ،مفاد آیۀ شریفۀ مورد استدالل یعنی تقدم نبی؟ص؟ بر مؤمنان
در تمام شــئون در رابطه با فقیهی که نایب اســت ،ازجانب شارع نیز صادق است و
فقیــه نیز از آنجایی که والیتش در راســتای والیت پیامبر؟ص؟ و امامان؟مهع؟ اســت
واجباالطاعة بوده و بر مؤمنان تقدم دارد.
نتیجهای که از این مقدمات بهدســت میآید این اســت که در جامعۀ اسالمی،
مصالح عمومی بر مصالح شــخصی تقدم دارد و شهروندان باید در مقام معارضه ،از
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برطبق مقدمات
منافع خود چشمپوشی کنند و مصلحت عامه را ْاولی بدانند ،چراکه
ِ
مذکــور ،ولی فقیه دارای همان اختیارات رســول؟ص؟ اســت؛ اختیاراتی که مربوط
براساس شخصیت
به مصالح مســلمین اســت و احکام فقیه مانند احکام پیامبر؟ص؟
ِ
حقوقی خود که نتیجۀ آن تقدم دستورات و قوانین دینی است ،مقدم است .استدالل
با بیان این مطلب به این نتیجه میرسد که ازجمله قوانین الزمالرعایة ،اجرا و التزام به
قوانین شهری است؛ قوانینی که در نظام والیی ،قابل انتصاب به شرع است و ضمانت
اجرای خود را از تأیید آن فقیهی میگیرد که تمام ارکان و نهادها به او منتهی میشود؛
فقیهی که ســمت سرپرســتی او به پیامبر؟ص؟ و در نهایت به خدا میرسد .بنابراین
شــهروندان باید قوانین شــهریای را محترم بدانند که الزمۀ آن تقدم مصالح شهر بر
مصالح شخصی آنان است.
ِ
نقد

ً
برتری شخصیت حقیقی پیامبر؟ص؟ نسبتبه سایر
محصول
اند
و
ت
ی
م
لویت
و
ا
اوال
ِ
مؤمنان باشد ،نه شخصیت حقوقی ایشان.
ً
ثانیا آنچه از این آیه بهدســت میآید ،تقــدم نظر و والیت پیامبر اکرم؟ص؟ بر نظر
و والیت مردم اســت .اما اینکه نظر پیامبر؟ص؟ همــواره به تقدیم مصلحت عامه بر
مصلحت اشخاص تعلق میگیرد ،اول کالم است و امر روشنی نیست.
ً
به دیگر ســخن ،تقدم والیت پیامبر؟ص؟ بر والیت اشخاص ،الزاما بهمعنای تقدم
مصالح عامه بر مصالح فردی نیســت ،چراکه ممکن است ایشان در جایی مصلحت
ً
فــرد را بر مصلحت عموم جامعه مقدم کنند .مثال در مواردی که مصلحت عمومی
با مالکیت فردی تزاحم داشــته باشد ،ممکن است نظر ایشان تقدم مالکیت فردی بر
مصالح عمومی باشــد و بر همین اســاس ،اجازۀ توسعۀ راهها و معابری را ندهند که
منازل مســکونی در آن مســیر قرار دارند و مالکان آنان راضی به فروش آن نیستند.
بنابرایــن نمیتوان تقدم مصالح افراد بر مصالح عموم را امری مخالف با مفاد این آیه
قلمداد کرد.
البته این دلیل تنها بنا بر پذیرش نظریۀ والیت فقیه قابل اســتدالل است ،در حالی
که این نظریه ،امری اجماعی نیست و مخالفانی دارد.
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این استدالل برهانی است به این صورت:
صغرا :تقدیم مصالح شخصی بر مصالح عمومی ،سوءاستفاده از حق است.
کبرا :سوءاستفاده از حق به دالیل شرعی و عرفی ممنوع است.
نتیجه :تقدیم مصالح شخصی بر مصالح عمومی ،ممنوع است.
توضیح قیاس مذکور را از تبیین کبرای آن آغاز میکنیم .ممنوعیت سوءاستفاده از
حق به این معنا که کسی اعمال حق را وسیلۀ اضرار به غیر قرار دهد ،عالوهبر دالیل عرفی
ازطریق روایات و احادیث وارده از معصومان؟مهع؟ نیز قابل اثبات
و بنای عقال و مانند آن،
ِ
است .روایاتی مثل حدیث «الضرر» و روایات دیگر بهخوبی موضع شرع مقدس را بر
این موضوع نشان میدهند و ممنوعیت آن را تأیید میکنند .ما در این مجال ،حدیث
«الضرر» را بیان میکنیم و وجه داللت آن بر مدعا را هرچند مختصر توضیح میدهیم.
َ
حدیث «الضرر» :در روایتی از امام باقر؟ع؟ وقتی مردی به نام َس ُمرةبن ُجندب
بهبهانۀ ســر زدن به درخــت خرمایی که در خانۀ مرد انصاری داشــت ،بدون اجازه
وارد خانۀ او میشــد ،مردم انصاری به رســول خدا؟ص؟ شکایت برد و ایشان پس از
اتمام حجت با ســمره و نپذیرفتن تمام پیشنهادهایشــان توســط او ،دستور دادند که
ِ
درخت را از جا بکنند و به سمره بدهند (کلینی1429 ،ق.)485/10 ،
روايت «الضرر» در كتب فريقين بهصورت متواتر موجود اســت (کلینی1429 ،ق،
476/10؛ قمی1413 ،ق334/4 ،؛ بجنوردی1401 ،ق.)249/1 ،
وجه داللت روایت بر منع سوءاســتفاده از حق :ســمره در راستای حق خود که
مالکیت درخت و اســتفاده از منافع آن بود ،وارد خانۀ مرد انصاری میشد و اسباب
مزاحمت و ناامنی را برای اهل خانه فراهم میکرد و با وجود پیشنهادهای پیامبر؟ص؟
مبنی بر ترک چنین رفتار نادرســتی حاضر به مصالحه نشــد و بهشیوۀ غلط خود که
حق خود بود ادامه داد .نتیجۀ رفتار او این شد که رسولخدا؟ص؟
استفادۀ نادرست از ِ
حکم به کندن درخت و محروم کردن سمره از حق خود داد؛ حقی که وسیلۀ ضرر
برداری ســمره از مالکیت خود
به غیــر را فراهم کرده بــود .بنابراین آنچه مانع بهره
ِ
شــد ،استفادۀ نادرســت از حق بود .البته در جریان سمره ،خصوصیتی وجود ندارد
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که بخواهیم این حکم را مختص به او بدانیم ،بلکه هرجا کســی حق خود را وســیلۀ
ضرر زدن به دیگری قرار دهد ،حکم به بطالن آن حق برای او صادر میشود.
درمورد صغرای قیاس یعنی این که تقدیم مصالح شخصی بر مصالح عمومی از
ِ
مصادیق قاعدۀ منع سوءاستفاده از حق است ،باید بگوییم که در مقام تزاحم بین حق
شخصی و حق عمومی ،چنانچه افراد حق شخصی خود را مقدم کنند و حق جمعی
و عمومی را نقض کنند ،مصداق قاعدۀ مزبور است ،ازاینرو حق آنان اعتنا نمیشود
و باطل میشود ،چراکه مقام مذکور با مقام تزاحم دو حق ،متفاوت است.
تزاحم دو حق ،تقدم یکی بر دیگری
نمیتوان اشکال کرد همانطور که در مقام ِ
تزاحم حق شــخص با جامعه هم قاعده تحقق
مصداق قاعده نیســت ،پس در مقام ِ
ندارد .زیرا در جواب میتوان گفت سوءاســتفاده از حــق که مفاد قاعدۀ موردنظر
اســت یعنی استفادۀ نادرست از حق ،و هرگاه کسی حق خود و مصلحت خود را بر
بردن حق
جامعه مقدم کند ،از آن استفادۀ نادرست کردهاست ،چراکه کار او ازبین ِ
یک جامعه و گروهی از افراد اســت و همین تکثر و گستردگی منفعت و مصلحت
ِ
درسمت مقابل حق شخص ،فعل او را در زمرۀ بد استفاده کردن از حق قرار میدهد
ِ
ِ
و موجب بطالن حق او میشود؛ کاری که اگر در مقام تزاحم دو حق شخصی انجام
شــود ،هرگز حکم به سوءاستفاده از حق داده نمیشود و عرف این عمل را مصداق
بهرهبرداری نادرست قرار نمیدهد ،مگر در شرایط خاص.
خالصۀ مطلب اینکه گستردگی و شمول در یک طرف میتواند بهعنوان ضابطی
بــرای قرار دادن موضــوع ذیل قاعدۀ مورد ادعا و در نتیجــه نقض کردن حق واحد
شخصی قرار گیرد.
درنتیجه ،شــهروندان نمیتوانند منافع شــخصی خود را درنظــر بگیرند و آن را
درمقام برخورد با حقوق
بــر مصالح جامعه مقدم کنند ،زیرا مصالح و حقوق آنــان
ِ
شــهر و شهروندان باطل است و عمل نمیشود ،چراکه هرگاه بخواهند از آن حقوق
بهرهبرداری کنند ،این کار مصداق سوءاستفاده از حق محسوب میشود.
نقد

درمورد قاعده ،کسی که دارای
بهنظر میآید این اســتدالل صحیح نیست ،زیرا
ِ
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درمقام سوءاستفاده از حق خود نیست،
حق شــخصی است و بر آن پای میفشارد،
ِ
ً
بلکه صرفا وجود حق خود را یادآور میشود .به دیگر سخن ،مانحنفیه از موارد تزاحم
درمقام
ضررین است :یکی ضرر فردی و دیگری ضرر عمومی ،در حالی که قاعده
ِ
بیان نادرستی سوءاستفاده از حقوق است .از طرفی ،در موارد تزاحم ضررین نمیتوان
ً
الزاما به تقدم حق عمومی بر حق شخصی قائل شد.
بله ،در اینجا میتوان از قاعدۀ «اهم و مهم» یعنی لزوم تقدیم اهم بر مهم استفاده
کرد ،ولی باید توجه داشت که بنا بر این قاعده ،همواره حق عمومی بر حق شخصی
مقدم نمیشود ،بلکه ممکن است گاهی حق شخصی اهم از حق عمومی باشد و در
این صورت ،نمیتوان تقدم حق عمومی بر حق شخصی را نتیجه گرفت.
دلیل سوم :ارتکاز فقهی
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در منابع و متون دینی و نیز در کلمات فقها ،موارد متعدد و فراوانی دیده میشود
که از آنها میتوان چنین برداشت کرد که در دستورات دینی و قوانین شرعی جامعه،
مهمتــر از فرد و مقدم بر آن اســت ،به گونهای که افراد جامعــه باید از حقوق خود
درقبال حقوق جامعه گذشته و از منافع و امیا ل خود در این راستا صرفنظر کنند.
ِ
ً
مورد بهخصوص را که قبال نیز به آن اشــاره
مــا برای اثبات مدعــای خود ،چند ِ
ازطریق آن تقدم جامعه بر فرد در فرامین دینی را نشان میدهیم
کردیم ،ارائه میکنیم و
ِ
و ســپس تســری آن به همۀ شــئونات زندگی جمعی ازجمله حقوق شهری را ثابت
میکنیم.
اول :خداوند جهاد را بر مســلمانان واجب کردهاست و آنان باید برای نشر دین
اسالم و نیز برای دفاع از اسالم و سرزمینهای اسالمی و مسلمانان ،به نبرد با دشمنان
بپردازند .دلیل وجوب جهاد از کتاب (بقره216 /؛ توبه )5 /و سنت (کلینی1429 ،ق)70/9 ،
و اجماع و نیز عقل بهدست میآید.
در ْ
مسلمانان مجاهد با جان و مال خود برای حفظ اسالم و کیان مسلمانان
جهاد
ِ
تالش میکنند و این چیزی نیســت جز تقدیم مصالح مسلمین بر مصالح شخصی.
کســی که در راه خدا جان و مال خود را تقدیم میکند ،در واقع از منافع شــخصی
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خود در راه خیر عمومی میگذرد.
دوم :یکی از واجبات الهی که مورد وفاق همۀ مســلمانان اســت ،زکات است.
بــرای وجوب زکات عالوهبر اجماع تمام فقهای اســامی ،آیات (توبــه103 /؛ بقره)2 /
ِ
و روایــات متعددی (کلینی1429 ،ق24/7 ،؛ صــدوق1413 ،ق )7/2 ،وجود دارد .مواردی را
بهعنوان نمونه ذکر میکنیم.
داللت روایات و آیات مذکور بر وجوب زکات روشن و بینیاز از توضیح است،
بهویژه روایت ُمتعب که در آن ،به وجه وجوب زکات یعنی بینیازی مسلمانان تأکید
شدهاســت؛ امری که در تقدم مصالح عمومی بــر مصلحت فردی تصریح دارد .به
دیگر سخن ،امام؟ع؟ در این روایت ،به تقدم مصلحت عمومی جامعه یعنی رفع نیاز
درقبال مصلحت فردی جامعه یعنی عدم صرف مال برای دیگران اشــاره
مســلمانان
ِ
دارد.
مصرف زکات وجوه گوناگونی دارد که در کتب فقهی بیان شدهاست ،مثل فقرا
و مســاکین ،بدهکاران ،مؤلفةالقلوب و . ...یکی از موارد مصرف آن« ،فی ســبیل
الله» (مصارف مطابق با مصلحت عمومی) است که شامل جهاد و ساختن پل و بنای
مساجد و مانند آن میشود (حلی1408 ،ق147/1 ،؛ یزدی1409 ،ق.)316/2 ،
ســوم :همین بیان در باب خمس بهعنوان یکی از واجبات الهی میآید (خمینی،
بیتا )351/1 ،که یکی از موارد مصرف آن در وجوه خیر عمومی اســت .دلیل وجوب
خمس ،آیات (انفال )41 /و روایات (طوسی1407 ،ق )122/4 ،است.
چهارم :حرمت احتکار .شــیخ مفید در مقنعه ،احتکار را نگهداری طعام مردم
درصورت نیاز شــدید آنان به این کاالها دانستهاست (مفید1413 ،ق .)616 ،این تعریف
ِ
مورد تأیید دیگر فقها قرار گرفتهاســت و آنان نیز اینگونه احتکار را تعریف کردهاند
(دیلمی1404 ،ق182 ،؛ طوســی1400 ،ق374 ،؛ ابنحمزه1408 ،ق260 ،؛ حلی1410 ،ق238/2 ،؛ حلی،

1420ق.)254/2 ،
دربارۀ حکم احتکار ،گروهی به حرمت (عاملی1414 ،ق40/4 ،؛ بحرانی1405 ،ق61/18 ،؛
خمینــی ،بیتا )501/1 ،و گروهی به کراهت آن فتوا دادهاند (طوســی1387 ،ق195/2 ،؛ حلی،
1408ق15/2 ،؛ نجفی1404 ،ق.)479/22 ،
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در اینجا نیز مصالح عامه که استفاده از ارزاق عمومی است ،با مصالح شخصی
که اجناس متعلق به یک شــهروند اســت و مصلحت او در نگهداری و فروش آن با
قیمتی باالتر است ،تزاحم شکل گرفت ه که شارع مقدس به تقدیم مصلحت عمومی
و بطالن نفع شخصی حکم صادر کردهاست.
حاصل اینکه با مالحظۀ این موارد ،روشــن میشــود که مذاق شــارع بر تقدیم
مصلحت عمومی بر مصلحت افراد است.
نقد

جستارهای
فقهی و اصولی

سال هشتم ،شماره پیاپی26
بهار1401

ً
بودن مصلحت عمومی نســبتبه
مــواردی که بیان شــد تماما
ِ
درصورت اهــم ِ
درصورت
مصلحت شخص واقع شده بودند .بنابراین داللتی بر این نداشتند که حتی
ِ
بودن مصالــح فردی بر مصلحت عمومی ،باز هــم مصلحت عمومی مقدم بر
اهــم ِ
مصلحت فردی اســت .با این وصف ،بهنظر میرســد قاعدۀ اساسی در این مسئله،
قاعدۀ اهم و مهم اســت و این تطبیقات درحقیقت ،تطبیقات این قاعده هســتند ،نه
اینکه تقدم مصلحت عمومی بر مصلحت فردی ،فی نفسه دارای موضوعیت باشد.
دلیل چهارم :حرمت اخالل نظام

قاعدۀ حرمت اخالل نظام ،از مهمترین قواعد و ازجمله ضروریات مسلم اجتماعی
50
فقه امامیه اســت .فقها در ابواب مختلف فقهی ،به این قاعده اســتناد کردهاند .طبق
این قاعده ،آنچه ســبب ازهم پاشیدگی هریک از این نظامهای اجتماعی یا ضربه به
آنها و اخالل در آنها شود ،جایز نیست و حفظ هریک از این نظامها واجب است.
طبــق این قاعده ،رعایت آن اموری که قــوام زندگی عمومی مردم متوقف بر آن
است ،بهطوری که اختالل در آنها موجب هرجومرج و ازبین رفتن زندگی اجتماعی
ً
و نظم عمومی شود ،شرعا واجب است.
در کلمات فقها در موارد متعددی به این قاعده اشــاره شدهاست و ثمراتی فقهی
نیز بر آن مترتب کردهاند (مجلسی1404 ،ق431/2 ،؛ حلی1404 ،ق247 ،؛ انصاری ،بیتا720/2 ،؛
خمینی1422 ،ق.)510/3 ،
حال اگر کسی بخواهد منافع خود را بر منافع شهر مقدم کند ،موجب اخالل در
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ً
نظام شدهاست ،چراکه این منافع قطعا با یکدیگر تزاحم پیدا خواهند کرد و اگر کسی
فقط به فکر منافع فردی خود باشد و منافع اجتماعی را درنظر نگیرد ،این امر منجر به
اخالل نظام معاش مردم خواهد شد که طبق این قاعده «قاعدۀ حرمت اخالل نظام»
حرام است .بنابراین برای جلوگیری از این اخالل ،باید قائل به تقدیم مصالح شهری
بر مصالح افراد گردید.
نقد

این دلیل اخص از مدعا اســت ،زیرا از تقدیم مصالح فردی بر مصالح عمومی،
همیشــه اخالل در نظــام پیش نمیآید .برای نمونه ،اگر بــرای تعریض یک خیابان
الزم باشــد برخی خانههای خیابان عقبنشینی داشته باشند ،در اینجا بین مصلحت
عمومی (تعریض خیابان) و مصلحت فردی (عقبنشینی نشدن خانههای ساکنین)
تزاحم پیش میآید .در اینجا اگرچه عبورومرور کمی دشوار میشود ،ولی نمیتوان
گفت از تقدیم مصالح فردی بر مصالح عمومی اخالل نظام پیش میآید.
به دیگر ســخن ،اخالل نظــام بهمعنای عدم امکان تأمین معــاش و ادامۀ زندگی
مردم اســت ،در حالی که با عدم تعریض خیابان نمیتوان گفت زندگی مردم مختل
شدهاست.
بهنظر میرسد تقدیم مصالح عمومی بر مصالح فردی در صورتی موجب اخالل
نظام میشــود که مصلحت عامه اهم از مصلحت شــخصی باشد ،اما اگر این گونه
نباشد و در زمانی ،مصلحت شخصی اهم از مصلحت عامه باشد ،نمیتوان حکم به
تقدم مصلحت عامه بر مصلحت شــخصی داد .برای نمونه ،در بسیاری از کشورها
درصورت رضایت همۀ صاحبان خانههایی که باید عقبنشــینی
تعریض خیابانها را
ِ
ً
یا احیانا تخریب داشــته باشــند ،جایز میدانند .بارها مشاهده شدهاست که بهخاطر
خانهای که حاضر به عقبنشینی یا تخریب نشدهاست ،مسیر خیابان را تغییر دادهاند.
این امر ناشی از این ارتکاز است که به باور ایشان ،در این موارد ،مصلحت شخصی
مقدم بر مصلحت عامۀ مردم است.
بنابراین آنچه در این موارد موجب اخالل نظام میشــود ،تقدیم مصلحت مهم بر
اهم است ،چه این مصلحت مهم ،مصلحت شخصی افراد باشد و چه مصلحت عامۀ
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جامعه .بلکه در نقد قبلی گفته شد که حتی تقدیم مصلحت مهم بر اهم نیز اگرچه
امری ناپسند است ،اما نمیتوان در همۀ موارد ،آن را مستلزم «اخالل نظام» انگاشت.
دلیل پنجم :سیرۀ عقال و متشرعه
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برای اثبات قاعده میتوان به سیره عقال و سیرۀ متشرعه نیز تمسک جست.
ســیرۀ عقال بر این اســت که هرگاه بین منافع جمعی که هدف مشترک و آرمان
مشترکی دارند با منافع شخصی هریک از آنها تزاحم صورت بگیرد ،حکم به تقدیم
منافــع جمع میدهند و منافع شــخصی را ترک میکنند .این امــر در همۀ اعصار و
درمیان همۀ انســانها با هر گرایش و اعتقــاد و فرهنگی جریان دارد و هیچکس در
پذیرش آن درنگ نمیکند.
همین مطلب بهعنوان ســیرۀ مسلمانان قابل ذکر است ،چراکه سیره و روش آنها
بر این قرار گرفته که امور اجتماعی را مقدم کنند و این امر نیز مورد ردع و منع شارع
و ائمه؟مهع؟ قرار نگرفتهاست.
با توجه به این دو سیره ،میتوانیم بگوییم که مسئلۀ مورد بحث ما در همین راستا
قابل اثبات است ،چراکه وقتی روش عقال بر این است ،پس باید در همۀ عرصههای
اجتماعی این مسئله حاکم باشد و از آن جمله ،زندگی و حیات شهری است که الزم
است شهروندان مصالح و منافع جامعه را بر مصالح خود مقدم کنند.
نقد

ً
اوال همانطور که در نقد دلیل پیشــین نیز گفته شــد ،مفاد ســیرۀ عقال و سیرۀ
ً
متشرعه ،الزاما تقدیم مصلحت عامه بر مصلحت شخصی نیست ،بلکه تقدیم اهم بر
مهم است ،چه این اهم ،مصلحت عامه باشد و چه مصلحت شخصی افراد.
با این وصف ،نمیتوان مفاد ســیرۀ عقال و متشــرعه را تقدیم مصلحت عامه بر
مصلحت شخصی دانســت ،بلکه مفاد آن تقدیم اهم بر مهم است .از طرفی تقدیم
اهم بر مهم گاه مســتلزم تقدیم مصلحت عامه بر مصلحت شــخصی افراد اســت و
گاهی مستلزم تقدیم مصلحت شخصی افراد بر مصلحت عامه.
ً
ثانیا در جایی که هم سیرۀ عقال و هم سیرۀ متشرعه وجود دارد کشف میشود که
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سیرۀ «متشرعه بما هم متشرعه» نیست بلکه «بما هم عقال» است .بنابراین درحقیقت،
یک سیره وجود دارد و آنهم سیرۀ عقال است.
دلیل ششم :حرمت تضییع حق

براســاس این دلیل ،کســی که مصلحت خود را بر مصلحــت عموم مقدم کند
ِ
درواقع حقوق دیگران را تضییع کردهاست ،حقوقی که در شرع و عرف مورد پذیرش
ً
قرار گرفته و محترم دانسته شدهاست .مثال عبور از خیابان یکطرفه در خالف مسیر،
موجب انســداد راه میشود و کسانی را که بهصورت قانونی عبور میکنند را از حق
استفاده از آن محروم میکند .این حقی است پذیرفتهشده که دالیل فوق ،این نحوه از
کردن
حقوق را اثبات میکرد .از سوی دیگر و بهعنوان کبرای مسئله ،تضییع و پایمال ِ
حقوق دیگران عالوهبر جنبۀ حرمت وضعی و ضمان ،حرام نیز هست .بنابراین تقدیم
مصلحت شخصی بر مصلحت عامه ،حرام است و باید ترک شود.
درمورد کبرای مسئله یعنی حرمت تضییع باید گفت این عمل همان ظلم است و
ِ
ظلم که در لغت بهمعنای تاریکی ،وضع شیء در غیر موضع خود ،ستم ،ستم کردن
کردن حقوق
و بیداد آمدهاســت (ابن منظور1414 ،ق )373/12 ،چیزی نیست جز پایمال ِ
ممنوعیت آن حکم عقل است.
دیگران .بنابراین حرام است و دلیل حرمت ظلم و
ِ
نتیجه این شــد که اگر شــهروندی مصالح عموم شــهروندان را نادیده بگیرد و
منفعت خود را بر آن ترجیح دهد ،مرتکب عمل حرامی شدهاســت و عالوه بر آن،
موجب ضمان نیز میگردد.
اگر کسی اشکال کند که اینجا تضییع حق شخص هم هست ،پس دو حق وجود
دارد که هرکدام مقدم شود دیگری ضایع میشود ،در جواب میگوییم :بنابر ادلهای
درمقام تزاحم ملغا
که عنوان شــد ،شــهروند خاص در اینجا حقی ندارد و حق او
ِ
میشود؛ ازاینرو تنها یک حق وجود دارد که حق عموم است.
نقد

َ
این دلیل نیز ناتمام است ،زیرا این مورد از موارد تزاحم حقین است به این معنا که
هم تقدیم مصحلت عامه بر مصلحت ْ
افراد مستلزم تضییع حق (اشخاص) است و هم
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تقدیم مصلحت افراد بر مصلحت عامه موجب تضییع حق (عامه) میشــود .بنابراین
اینگونه نیست که تنها درصورت تقدیم مصلحت شخصی بر مصلحت عامه ،حقی
تضییع شــود ،بلکه در آن سو ،درصورت تقدیم مصلحت عامه بر مصلحت شخصی
نیز تضییع حق صورت میگیرد.
اما این پاسخ که با تقدیم مصلحت عامه بر مصلحت افراد ،دیگر حق شخصیای
وجود ندارد که با حق عموم جامعه تزاحم پیدا کند نیز ناتمام اســت ،چراکه تقدیم
مصلحت عامه بر مصلحت افراد ،اول کالم است نه اینکه پیشفرض کالم باشد.
براساس پذیرش نظریۀ
تبصره :شایان توجه است که دلیل اول از دالیل ذکرشده،
ِ
والیت فقیه در امامیه اســت که والیت فقیه حاکم و زعیم جامعۀ اسالمی محسوب
میشــود ،ازاینرو برای کسانی الزامآور است که چنین مبنایی را اتخاذ کنند یا مقلد
فقیهان قائل به این نظریه باشند ،اما برای کسانی که این نظریه را نپذیرفتهاند ،حجیتی
ندارد.
همچنین هم دلیل اول و هم دلیل دوم تنها در جامعۀ اســامی کاربرد و حجیت
دارد ،زیرا حجیت این دو دلیل شرعی است نه عقلی .بنابراین دلیلی بر لزوم پذیرش و
عمل بر طبق آنها در جوامع غیراسالمی وجود ندارد.
دالیل بعدی اما با چنین محدودیتی مواجه نیست و به مقتضای عقلی بودن آنها،
هــم تمام افراد ملزم به پذیرش آنها هســتند و هم اینکه در جوامع غیراســامی نیز
کاربرد و حجیت دارد.
مفادقاعده

قاعده عبارت است از «تقدیم مصالح شهری بر مصالح اشخاص» یعنی درصورت
تزاحم بین مصالح شهری و مصالح یک شخص باید مصالح شهر را مقدم بر مصلحت
فرد کرد .در اینجا یکیک واژگان بهکاررفته در قاعده را بررسی میکنیم.
ازمیان دو امر یکی را در جهتی ،پیش از دیگری قرار دهیم و
تقدیم :تقدیم یعنی
ِ
نحوهای اولویت برای آن قائل شویم .اما در اصطالح ،بحث تقدیم و تأخیر در موارد
درمقام تحقق ممکن نیست
تزاحم دو امر مطرح میشود ،دو امری که جمع بین آنها
ِ
ِ
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و بین آنها ضدیت وجود دارد .در اینجا باید از تقدم یکی از این دو سخن بگوییم.
مصالح :کلمۀ «مصالح» است که دو بار در قاعده بهکار رفتهاست .مصالح جمع
مصلحت و ریشه آن ص -ل  -ح است.
مصلحت در لغت ،درمقابل مفسده و بهمعنای خیر است (فیومی ،بیتا .)345/2 ،در
ِ
این قاعده نیز مصلحت بهمعنای نفع و خیر بهکار رفتهاست و مراد این است که شهر
که در واقع جامعی اســت اعتباری و متشکل از افراد انسانی ،ساختمانها ،خیابانها
و ...منافعی دارد که این منافع به شــخص ویژهای اختصاص ندارد و مربوط به همۀ
شهروندان است ،به گونهای که هر شخصی که در این شهر است میتواند از آن بهره
ببرد.
برای مثال ،احداث خیابان جدید منفعتی برای شــهر بهعنوان یک واحد اعتباری
محســوب میشود ،منفعتی که برای عموم شــهروندان بهعنوان یکی از اجزای شهر
اســت .پس میتوان گفت وقتی از منفعت و مصلحت شهر سخن میگوییم درواقع
از نفعی عمومی یاد میکنیم که مربوط به عموم انســانهای ساکن در این موقعیت
جغرافیایی است ،نفعی که شمولیت دارد و همه میتوانند از آن بهره ببرند.
به بیان دیگر ،امکان بهرهمندی در اختیار عموم شــهروندان اســت مثل احداث
یک پارک یا خیابان یا مکان ورزشی و تجاری و امثال آن که گرچه ممکن است همه
بهطور بالفعل از آن اســتفاده نکنند ،اما قابلیــت بهرهبردن برای همه یا حداقل تعداد
زیادی فراهم اســت .در مقابل آن ،مصلحت و نفع شــخصی قرار دارد که مربوط به
شــخص یا اشــخاص اســت ،به نحوی که یک حق خصوصی محسوب میشود و
دیگران حق اســتفاده و حتی قابلیت آن را هم ندارند ،مثل خانه ماشین و دیگر اموال
افراد که تنها آنان میتوانند در آن تصرف کنند.
اما مصلحت شــخصیه ،خیر و منفعتی است که مربوط به اشخاص شهر است و
دایرۀ شــمولیت آن محدود به فرد خاص یا افراد خاصی مثل اعضای یک خانواده یا
یک گروه بهخصوص است و همۀ جامعۀ شهری را در بر نمیگیرد .پس مراد از تقدم
مصلحت شــهر بر مصلحت شخص ،مصلحتی کلی و فراگیری درمقابل مصلحت
ِ
جزئی و فردی است.
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نکتهای که الزم به ذکر اســت این اســت که مصلحت در اینجا مفهومی است
عام که هر آنچه خیر و صالح اســت را شامل میشود .مصلحت میتواند مربوط به
هزینه کردن مال باشــد مثل عوارض شهری ،یا میتواند در ارتباط با ملک باشد مثل
تخریب بنایی بهجهت قرا گرفتن در مســیر توسعۀ شهر ،و یا میتواند مربوط به جواز
شدن خیابان یا
یا منع حرکت در مســیر خاصی باشــد ،مثل یکطرفه شــدن یا بسته ِ
کوچهای.
بلد :با توضیحی که داده شد ،مسئلۀ دوم یعنی واژۀ «بلد» نیز تا اندازهای روشن
شد .شــهر را نمیتوان به مجموع انسانها یا ســاختمانهای متراکم و یا خیابانها و
کوچهها تعریف کرد .شهر هیچیک از اینها نیست و همۀ اینهاست .شهر جامعی
اعتباری اســت که از واحدهای متعدد شکل گرفته و به نام شهر معرفی شدهاست.
و بایــد منافع ایــن جامع مدنظر قرار گیرد تا در ارکان آن خللــی وارد نیاید و به بقای
خود ادامه دهد .البته در نهایت ،تمام ارکان شــهر در خدمت واحد انســانی آن یعنی
شهروندان است و مصلحت آنان باید لحاظ شده باشد و بهعنوان غایت همۀ مصالح
مدنظر باشد.
طبق مادۀ  4قانون تعاریف و ضوابط تقســیمات کشوریْ ،
شهر محلی (مکانی)
ازنظر
اســت با حدود قانونی که در محدودۀ جغرافیایی مشــخص واقع شدهاست و ِ
بافت ساختمانی و ســایر عوامل ،دارای سیمایی با ویژگیهای خاص خود است ،به
طوری که اکثریت ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب ،تجارت ،صنعت ،خدمات
ِ
و فعالیتهای اداری اشــتغال دارند و درزمینۀ خدمات شــهری از خودکفایی نسبی
ِ
برخوردارند.
درمقام بیان
قاعده :با توضیحات دادهشــده ،مفهوم قاعده نیز روشن شد .قاعده
ِ
این مطلب اســت که اگر در موقعیتی نفع شخصی از شهروندان با مصلحتی از شهر
تزاحــم کرد به گونهای که قابل جمع با یکدیگر نبودند ،بهناچار باید منفعت شــهر
که بازگشــت آن به منفعت عامه اســت را مقدم کرد و از آنچه که موجب مصلحت
شهروند خاصی میشود درگذشت.
مراد از مصلحت عمومی :مصلحت عمومی در صورتی بر مصلحت شخصی
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مقدم اســت که یا مورد تأیید و تصویب قانون باشد و توسط قانون بهرسمیت شناخته
ازطریق عرف تحقق پیدا کرده و تثبیت شده باشد ،چراکه در غیر
شــده باشــد و یا
ِ
ً
این صورت ،اصوال دلیلی برای تحقق آن وجود ندارد تا بخواهیم از تقدم آن ســخن
قانون موردتأیید شــرع است
بگوییم .در واقع ،آنچه چنین مصلحتی را ایجاد میکند ِ
درصــورت وجود چنین حکمی میتوان حکم به تقدیم مصالح عمومی بر مصالح
و
ِ
شخصی کرد.
نتیجهگیری

در تزاحم بین مصالح شهری و مصالح شخصی قاعدهای وجود ندارد که مستلزم
تقدم همیشــگی مصلحت شــخصی بر مصلحت عمومی یــا مصلحت عمومی بر
مصلحت شــخصی باشــد ،بلکه مالک تقدیم ،اهمیت هریک از این دو بر دیگری
برطبق مصلحت
است .بنابراین در جایی که مصلحت عامه اهم از مصلحت فرد باشد
ِ
عامه عمل میشــود و در جایی که مصلحت فرد مهمتر از مصلحت عمومی باشد،
طبق مصلحت فرد عمل میشــود .البته شاید بتوان گفت در غالب موارد ،آنچه اهم
است مصلحت عمومی است ،ولی این امر دائمی نیست و مانع از تقدم مصلحت فرد
بر مصلحت عمومی در مواردی که مصلحت فرد اهم است ،نخواهد بود.
با توجه به این مطالب در موارد تزاحم بین مصلحت شــهر و مصلحت اشخاص،
نمیتوان همیشه قائل به تقدم مصلحت شهر شد ،بلکه الزم است به اهمیت هریک
از دو مصلحت توجه کرد و آنچه اهم اســت را مقدم نمود .به همین جهت مشاهده
میشود که در برخی شهرها ،مصلحت افرادی که حاضر به فروش ملک خود برای
تعریض یک خیابان نیستند ،بر مصلحت شهر مقدم شدهاست و مسیر تعریض خیابان
را تغییــر دادهاند .در پارهای موارد نیز مصلحت شــهر مقدم شدهاســت و خیابان را
دربرابر کسانی که مخالف با فروش ملکشان بودهاند نیز با قهر و
تعریض کردهاند و
ِ
غلبه اقدام شدهاست.
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